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DOTAČNÍ INFO K 4. 8. 2017 

 

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 

MAS Hlučínsko z.s. – IROP –Dopravní infrastruktura 
 

Číslo výzvy MAS: 1 
 
Územní realizace: 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, 
Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, 
Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřo-
vice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada  
V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území 
MAS, konkr. při pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší za hranicí MAS. 
Tento přesah musí být uveden ve Studii proveditelnosti (kap. 3). Výdaje spojené s realizací projek-
tu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 
 

Oprávnění žadatelé: 

 obce 

 dobrovolný svazek obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolným svazkem obcí 
 

Plánovaná alokace:  5 700 000 Kč 
 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  1. 8. 2017 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     31. 10. 2017 15.00 
 

Podporované aktivity:   
Hlavní aktivity:  
 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních ko-

munikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně pře-
chodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Vedení chodníku nemusí být v celém řeše-
ném úseku bezprostředně podél komunikace (silnice), ale může se v části úseku odchýlit 
např. do proluky, podloubí, průchodu. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s 
hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v 
trase dopravně zatížené komunikace.)  

 rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám ve-
řejné hromadné dopravy,  

 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a 
III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s 
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omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro 
pěší,  

 realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bez-
pečnostní opatření realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvět-
lení, prvky inteligentních dopravních systémů),  

 je možná kombinace uvedených aktivit,  
Vedlejší aktivity:  
 realizace stavbou vyvolaných investic,  
 zpracování projektových dokumentací,  
 zpracování studie proveditelnosti,  
 výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,  
 provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,  
 povinná publicita 

 
 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-1/ 
 

 
MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Cyklostezky 
 

Číslo výzvy MAS: 2 
 
Územní realizace: 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, 
Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, 
Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřo-
vice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada  
V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS 
– pokračování výstavby úseku komunikace pro cyklisty za hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací 
projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. Informaci o přesahu uvede žadatel v kapitole 
č. 4 Studie proveditelnosti. 
 

Oprávnění žadatelé: 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 

Plánovaná alokace:  24 300 000 Kč 
 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  1. 8. 2017 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     31. 10. 2017 15.00 
 

Podporované aktivity:   
Hlavní aktivity: 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-1/


3 

 

 výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným 
nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k 
dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 

 výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruže-
ném prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo 
C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 

 je možná kombinace uvedených aktivit, 
 je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní 

kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní 
prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost 
cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy 
při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo linio-
vého opatření pro cyklisty. 

Vedlejší aktivity: 
 realizace stavbou vyvolaných investic, 
 zpracování projektových dokumentací, 
 zpracování studie proveditelnosti, 
 výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, 
 provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, 
 povinná publicita 

 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-2/ 
 

 
MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Sociální služby 
 

Číslo výzvy MAS: 3 
 
Územní realizace: 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, 
Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, 
Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřo-
vice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada 
V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území 
MAS. Území MAS však musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch 
– terénní sociální služby (převažujícím prospěchem se rozumí, že min. 51% všech klientů má trvalé 
bydliště na území MAS Hlučínsko). Tento přesah musí být uveden ve Studii proveditelnosti (kap. 3). 
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 
 

Oprávnění žadatelé: 
 Nestátní neziskové organizace 
 Organizační složky státu 
 Příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 Obce 
 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 Dobrovolné svazky obcí 
 Organizace zřizované nebo zakládané Dobrovolnými svazky obcí 
 Církve 
 Církevní organizace 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-2/
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Plánovaná alokace:  17 600 000 Kč 
 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  1. 8. 2017 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     31. 10. 2017 15.00 
 

Podporované aktivity:   
Hlavní podporované aktivity: 
 stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby, 
 nákup pozemků a staveb, 
 pořízení vybavení, 
 pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby. 

Vedlejší aktivity projektu: 
 demolice staveb na místě realizace projektu, 
 zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky), 
 parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, 
 příjezdové komunikace v areálu zařízení a nezbytné doprovodné vybavení, 
 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
 projektová dokumentace stavby, EIA, 
 studie proveditelnosti, 
 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení, 
 povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel), 
 nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majet-

ku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání poří-
zeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení). 
 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-3/ 
 

 
MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Sociální bydlení 
 

Číslo výzvy MAS: 4 
 
Územní realizace: 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, 
Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, 
Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřo-
vice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada 
Výdaje spojené s realizací projektu mimo území MAS jsou nezpůsobilé 
 
Oprávnění žadatelé: 
 Obce 
 Nestátní neziskové organizace 
 Církve 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-3/
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 Církevní organizace 
 
Plánovaná alokace:  3 500 000 Kč 
 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  1. 8. 2017 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     31. 10. 2017 15.00 
 

Podporované aktivity:   
Hlavní podporované aktivity: 
 nákup domů a bytů, 
 rekonstrukce a úpravy domu nebo bytu, 
 rekonstrukce a úpravy společných prostor bytového domu, společné prostory bytového 

domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí sou-
visejících s bytovým spoluvlastnictvím, 

 pořízení základního vybavení bytové jednotky 
Vedlejší aktivity projektu: 
 technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, 
 zeleň v okolí budov a na budovách, 
 projektová dokumentace stavby, 
 studie proveditelnosti, 
 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení, 
 povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel). 

 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-4/ 
 

 

MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Sociální podnikání 
 

Číslo výzvy MAS: 5 
 
Územní realizace: 
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, 
Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, 
Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Píšť, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřo-
vice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada. 
Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Výdaje spojené s realizací projektu za 
hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.  
Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.  
Místo podnikání fyzické osoby podnikající může být v bytě v případě, že je to slučitelné s jeho úče-
lem a odpovídá to povaze a rozsahu jeho ekonomické činnosti. 
 
Oprávnění žadatelé: 
 Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  
 Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;  

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-4/
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 Nestátní neziskové organizace  
 Církve  
 Církevní organizace 

 

Plánovaná alokace:  4 500 000 Kč 
 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu  1. 8. 2017 12.00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu     31. 10. 2017 15.00 
 

Podporované aktivity:   
 Vznik nového sociálního podniku: 
- založení nového podnikatelského subjektu  
- rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o podporu není sociálním podni-

kem o nový předmět podnikání, o nově zřízenou živnost, o nový obor činnosti v rámci živ-
nosti volné  

 Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žá-
dosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jed-
nomu z následujících kroků:  

- rozšíření nabízených produktů a služeb,  
- rozšíření prostorové kapacity podniku,  
- zavedení nových technologií výroby, 
- zefektivnění procesů v podniku.  
 Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ 

 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-5/ 
 

 

OPŽP 

Výzva č. 69 
 
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
 
Alokace:  800 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Organizační složky státu  

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-5/


7 

 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby- podnikající 
 
Podání žádosti od   1. 9. 2017 
Podání žádosti do   1. 12. 2017 

Podporované aktivity 

 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz 
a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO 
(včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infra-
struktury), 

 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, 
 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, 
 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnic-

kých odpadů (vyjma skládkování). 

http://www.opzp.cz/vyzvy/69-vyzva 
 

 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/69-vyzva

